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ที ่CS 042/2561      
                                                                                                                     

วนัที ่6 ธนัวาคม 2561 
 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2561 เกีย่วกบัการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 สิง่ทีแ่นบมาดว้ย    เอกสารแนบ 1 สารสนเทศเกีย่วกบัการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั 

         

เน่ืองดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่ 6/2561 ซึง่
ประชุมเมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทั
ฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน) จ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั (“TPN”) จ านวน 1,080,000 
หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 8 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทัฯ 
ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่น ้ามนัโดยระบบขนส่งทางท่อ  

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ซึง่ไดร้บัการสอบทานโดยผู้สอบบญัชี
ของบรษิทั โดยเมื่อค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์า้งต้น จะท าใหข้นาดของรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัยม์ขีนาดรายการต ่ากว่ารอ้ยละ 15 เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่3  

การจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งตน้ไม่เขา้ขา่ยเป็นการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีม่นียัส าคญัของบรษิทัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและ
การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ พ.ศ. 2547 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
(“ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) แต่เน่ืองจากรายการดงักล่าวมนียัส าคญัและมคีวามเกีย่วโยงกบัการลงทุนในโครงการ
ระบบท่อขนสง่น ้ามนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยบรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั (“TPN”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย บรษิทัฯ
จงึท าการเปิดเผยการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“SET”) โดยรายละเอยีดของการเขา้ท ารายการดงักล่าว
ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 สารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์อง บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

   
 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

               ขอแสดงความนบัถอื                     
          
 
 

     (นางสาวอนงค ์ พานชิเจรญินาน)                      
             ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 

 
 

 



 

 
 
 

ทะเบียนเลขที่  0107557000039  l  Registration No.  0107557000039 
ส ำนกังำนใหญ่ อำคำรพีเอสที เลขท่ี 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220  โทร.+662 993 8982 แฟกซ.์+662 993 8983 
Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220  Tel : +662 993 8982  Fax : +662 993 8983 

เอกสารแนบ 1 

สารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์
ของ 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

เน่ืองดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่ 6/2561 ซึง่
ประชุมเมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ 
ถอืหุน้รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน) จ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั (“TPN”) จ านวน 1,080,000 
หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 8 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทัฯ 
ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่น ้ามนัโดยระบบขนสง่ทางท่อ  

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ซึง่ไดร้บัการสอบทานโดยผู้สอบบญัชี
ของบรษิทั โดยเมื่อค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์า้งต้น จะท าใหข้นาดของรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัยม์ขีนาดรายการต ่ากว่ารอ้ยละ 15 เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่3  

การจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งต้นไม่เขา้ขา่ยเป็นการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีม่นีัยส าคญัของบรษิทัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) แต่เนื่องจากรายการดงักล่าวมีนัยส าคญัและมีความเกี่ยวโยงกบัการลงทุนใน
โครงการระบบท่อขนสง่น ้ามนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยบรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั (“TPN”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย 
บรษิัทฯจงึท าการเปิดเผยการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”)  โดยการเขา้ท ารายการมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

 วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 ซึง่เป็นวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่6/2561 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

ผูข้าย : บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”)  

ผูซ้ือ้ : GL Energy Solutions (HK) Company Limited (“GLES”) 

คณะกรรมการบรษิทัผูซ้ือ้ 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั ตามหนงัสอืรบัรอง ณ วนัที ่20 พฤศจกิายน 2561 

 รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นาย หยาง  เฉิน กรรมการ 

หมายเหตุ: นายหยาง เฉิน ลงลายมอืชื่อมอี านาจผกูพนับรษิทั 
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รายชื่อผูถ้อืหุน้บรษิทัผูซ้ือ้  

รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2561  

 รายช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 

1. นาย หยาง  เฉิน 1,000,000 100.00 

 รวม 1,000,000 100.00 

  

 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้ซือ้ 

 บริษัทจดทะเบียนและผู้ซือ้ไม่มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องที่จะเข้าข่ายเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน) ได้
จ าหน่ายหุน้สามญัของ บรษิทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั (“TPN”) จ านวน 1,080,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 8 ของทุนจดทะเบยีน ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ในราคารวมทัง้สิน้ 450 ลา้นบาท (โดยมเีงื่อนไขการสละสทิธิก์ารซือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุนของ TPN ในอนาคต แต่ทัง้นี้ไม่เกนิทุนจดทะเบยีนจ านวน 2,350 ลา้นบาท) 

4. การค านวณขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑ ์โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้  

หลกัเกณฑ ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์
(NTA) 

สดัสว่นใน TPN ทีจ่ าหน่ายไป x NTA ของ TPN 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

 8% x 194.05     เท่ากบั รอ้ยละ 0.53  
    2,938.86 

เกณฑก์ าไรสทุธ ิ สดัสว่นใน TPN ทีจ่ าหน่ายไป x ก าไรสทุธขิอง TPN 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก มผีล

ขาดทุนสทุธ ิ

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูค่าสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั  x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

 450 x 100     เท่ากบั รอ้ยละ 7.15 1) 
  6,293.91 

เกณฑม์ลูค่าของ
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ทุนทีบ่รษิทัออกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์ x 100 
จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากไม่มี
การออกหลกัทรพัยใ์หม ่

หมายเหตุ: 1) ใชม้ลูค่ารวมสิง่ตอบแทนซึง่เท่ากบั 416.67 บาทต่อหุน้ ซึง่มมีลูค่าสงูกว่ามลูค่าตามบญัช ี(Book value) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่
เท่ากบั 26.33 บาทต่อหุน้  

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ซึง่ไดร้บัการสอบทาน โดยผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั การจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไป โดยเมื่อรวมค านวณรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืน ท าใหข้นาดของรายการจ าหน่าย
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ไปซึง่สนิทรพัยม์มีูลค่าสงูสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 7.15 ของมูลค่าสนิทรพัย์
ของบรษิัท (ทัง้นี้บรษิัทไม่ได้มกีารเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดอืนก่อนเขา้ท ารายการ
ขา้งตน้) เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่3 ทีม่ขีนาดรายการต ่ากว่ารอ้ยละ 15  

5. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีจ าหน่าย 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั 
(จดทะเบยีนจดัตัง้วนัที ่1 ตุลาคม 2558) 

ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ : 1,350,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 13,500,000 หุ้น 
ราคาหุน้ละ 100 บาท ช าระค่าหุน้สามญัแลว้รอ้ยละ 46.30 

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ : ใหบ้รกิารขนสง่น ้ามนัโดยระบบขนสง่ทางท่อ  

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย : 1,080,000 หุน้ แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,080,000 หุน้ โดยมเีงื่อนไขการ
สละสทิธิก์ารซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ TPN ในอนาคต แต่ทัง้นี้ไม่
เกนิทุนจดทะเบยีนจ านวน 2,350 ลา้นบาท 

สดัสว่นหุน้ที ่BIGGAS ถอืก่อนจ าหน่าย : รอ้ยละ 100 

สดัสว่นหุน้ที ่BIGGAS ถอืหลงัจ าหน่าย : รอ้ยละ 92 

6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

บรษิทัฯจะไดร้บัเงนิสดจ านวน 450 ลา้นบาท ซึง่เป็นราคาทีต่กลงร่วมกนัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย  

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

การก าหนดราคาเป็นการตกลงระหว่างผูซ้ื้อละผูข้าย โดยบรษิทัฯ พจิารณาจากผลตอบแทนทีไ่ดร้บัในรูปแบบก าไร
เป็นทีน่่าพงึพอใจ 

8. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 

หุน้สามญั จ านวน 1,080,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 416.67 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 450 ลา้นบาท  
 

9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษทั 
การขายหุ้นสามญัของ TPN จะท าให้บริษัทได้รบัมูลค่าสิง่ตอบแทนจ านวน 450 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทัในการใชเ้งนิเพื่อลงทุนในโครงการท่อน ้ามนัและใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการของบรษิทั นอกจากนี้ก าไรทีบ่รษิทัคาด
ว่าจะไดร้บัจากการจ าหน่ายหุน้สามญัของ TPN ดงักล่าวจะสง่ผลใหบ้รษิทัมฐีานะการเงนิและผลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ 

 

10. วตัถปุระสงคก์ารใช้เงินท่ีได้รบัจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์
เพื่อเป็นเงนิทุนในการก่อสรา้งโครงการขนสง่ท่อน ้ามนั 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัทุกท่านมคีวามเหน็ว่าการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทั เป็นราคาทีเ่หมาะสมและจะท าให้

บรษิทัฯ และผูซ้ือ้ไดร้บัผลประโยชน์ร่วมกนัในโครงการขนสง่ท่อน ้ามนั ทัง้ในดา้นกระแสเงนิสดในการลงทุน รวมถงึศกัยภาพใน
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การท าก าไรทีม่ากขึน้และเตบิโตอย่างยัง่ยนืในอนาคต 

12.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมคีวามเหน็เช่นเดยีวกนักบัคณะกรรมการบรษิทั และไม่มกีรรมการตรวจสอบท่านใด
มคีวามเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

       ขอแสดงความนบัถอื                    
          
 

          (นางสาวอนงค ์ พานชิเจรญินาน)                     
       ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 


